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METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -
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İlan B�lg�ler�
 

T.C. 
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

 
         Meteoroloj� Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşk�latı
h�zmet b�r�mler�nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4
üncü maddes�n�n (B) fıkrası kapsamında �st�hdam ed�lmek
üzere 06/06/1978 tar�hl� ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
�le yürürlüğe konulan Sözleşmel� Personel Çalıştırılmasına
İl�şk�n Esaslar çerçeves�nde Ek-1 l�stede bel�rt�len b�r�mlere
2020-KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suret�yle,
yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 60 (altmış) puan almış
adaylar arasından 6 (altı) sözleşmel� Büro Personel�, 22 (y�rm� �k�)
sözleşmel� Destek Personel� (Tem�zl�k Görevl�s�) ve 8 (sek�z)
sözleşmel� Koruma ve Güvenl�k Görevl�s� olmak üzere 36 (otuz
altı) sözleşmel� personel alımı yapılacaktır. 
          

A) GENEL ŞARTLAR 

          İlan ed�len poz�syonlara atanmak �ç�n başvuracak
adayların aşağıdak� genel şartlara sah�p olmaları
gerekmekted�r. 
          1. Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı olmak. 
          2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A
maddes�nde bel�rt�len şartları taşımak. 
          3. Görev�n� devamlı yapmasına engel olab�lecek herhang�
b�r sağlık sorunu ve benzer� durumu bulunmamak. 
          4. Erkek adaylar �ç�n askerl�k durumu bakımından;
askerl�kle �lg�s� bulunmamak, askerl�k çağına gelmem�ş
bulunmak veya askerl�k çağına gelm�ş �se muvazzaf askerl�k
h�zmet�n� yapmış yahut ertelenm�ş veya yedek sınıfa geç�r�lm�ş
olmak. 
          5. Son başvuru tar�h� �t�bar�yle 18 yaşını tamamlamış
olmak. 
          6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
          7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len
süreler geçm�ş olsa b�le; kasten �şlenen b�r suçtan dolayı b�r yıl
veya daha fazla süreyle hap�s cezasına ya da affa uğramış olsa
b�le devlet�n güvenl�ğ�ne karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzen�n �şley�ş�ne karşı suçlar, z�mmet, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� ��as,
�haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan mal varlığı değerler�n� aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak. 
          8. Güvenl�k Soruşturması ve/veya Arş�v Araştırması
sonucunun olumlu olması. 
          9. Herhang� b�r Sosyal Güvenl�k Kurumundan emekl�l�k
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          9. Herhang� b�r Sosyal Güvenl�k Kurumundan emekl�l�k
veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

         10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 4. Maddes�n�n (B) fıkrasında yer alan,
‘’Bu şek�lde �st�hdam ed�lenler, h�zmet sözleşmes� esaslarına
aykırı hareket etmes� neden�yle kurumlarınca sözleşmeler�n�n
feshed�lmes� veya sözleşme dönem� �çer�s�nde Cumhurbaşkanı
Kararı �le bel�rlenen �st�snalar har�ç sözleşmey� tek tara�ı
feshetmeler� hal�nde, fes�h tar�h�nden �t�baren b�r yıl
geçmed�kçe kurumların sözleşmel� personel poz�syonlarında
�st�hdam ed�lemezler.’’ hükmüne uygun olması. 
        
B) ÖZEL ŞARTLAR 
        
B.1- BÜRO PERSONELİ 
         1. Herhang� b�r Ön l�sans programından mezun olmak. 
         2. 2020 yılında gerçekleşt�r�len Kamu Personel� Seçme
Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön l�sans P93 puan
türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak. 
          
B.2- KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 
         1. Herhang� b�r Ön l�sans programından mezun olmak. 
         2. 2020 yılında gerçekleşt�r�len Kamu Personel� Seçme
Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön l�sans P93 puan
türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak. 
         3. Son başvuru tar�h� (14/10/2022) �t�barıyla 35 (otuz beş)
yaşından gün almamış olmak. 
         4. C�ns�yet�n�n erkek olması. 
         5. 10/06/2004 tar�hl� ve 5188 sayılı Özel Güvenl�k
H�zmetler�ne Da�r Kanunun 10 uncu maddes�nde yer alan
şartları taşıyor olmak. 
         6. Özel Güvenl�k Görevl�ler� Sağlık Şartları Yönetmel�ğ�nde
bel�rt�len sağlık şartlarına sah�p olmak. 
         7. Son başvuru tar�h� �t�barıyla geçerl�l�k süres�n�n
dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (s�lahlı �barel�) özel
güvenl�k görevl�s� k�ml�k kartına sah�p olmak. 
         8. 170 sant�metreden kısa boylu olmamak. 
         9. Boy uzunluğunun sant�metre c�ns�nden son �k� rakamı
�le k�losu arasındak� fark 15’ten fazla, 13’ten az olmamak.
(Örneğ�n;180 cm boyunda olan b�r adayın k�losunun
80+15=95’ten fazla, 80-13=67’den az olmaması gerekmekted�r.) 
        10. Görev�n yapılmasına engel olab�lecek vücut ve akıl
hastalığı �le engel� bulunmamak. 
        11. Özel Güvenl�k H�zmetler�ne Da�r Kanunun
Uygulanmasına İl�şk�n Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes�nde
bel�rt�len şartları taşıyor olmak. 
        12. Gece ve gündüz, �ç ve dış mekânlarda ve radar
sahalarımızda vard�yalı s�stemde çalışmaya engel durumu
olmamak. 
        
B.3- DESTEK PERSONELİ 
        1. Herhang� b�r Ortaöğret�m (L�se veya deng� okul) mezunu
olmak. 
        2. 2020 yılında gerçekleşt�r�len Kamu Personel� Seçme
Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ortaöğret�m P94
puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak. 
        3. Son başvuru tar�h� (14/10/2022) �t�barıyla 35 (otuz beş)
yaşından gün almamış olmak. 
      

C) BAŞVURU İŞLEMLERİ 

        1. Başvurular e-Devlet üzer�nden Meteoroloj� Genel
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Müdürlüğü Kar�yer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kar�yer Kapısı
(https://�seal�mkar�yerkap�s�.cb�ko.gov.tr) adres�nden 05/10/2022
– 14/10/2022 tar�hler� arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da
posta yoluyla yapılan başvurular kabul ed�lmeyecekt�r. 
        2. Adayların KPSS puanı, eğ�t�m, mezun olduğu bölüm,
askerl�k, adl� s�c�l kaydı ve k�ml�ğ�ne da�r b�lg�ler� e-Devlet
üzer�nden �lg�l� kurumların web serv�sler� aracılığı �le tem�n
ed�lerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu
belgeler �sten�lmeyecekt�r. Adayların söz konusu b�lg�ler�nde
hata mevcut �se başvuru yapmadan önce �lg�l� kurumlardan
gerekl� güncelleme/düzeltmeler� yaptırmaları, mezun�yet
b�lg�ler� otomat�k olarak gelmeyenler�n �se mezun�yet
belgeler�n� başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “D�ğer
Belgeler�n�z” sekmes� altında bulunan “Mezun�yet Belges�”
alanına yüklemeler� gerekmekted�r. 
        3. Yurt dışındak� veya yurt �ç�ndek� öğret�m kurumlarından
mezun olup bu �landa aranılan öğren�m durumuna �l�şk�n
denkl�ğ� olan adayların denkl�k göster�r belgeler�n� başvuru
sırasında pdf ya da jpeg formatında “D�ğer Belgeler�n�z”
sekmes� altında bulunan “Denkl�k Belges�” alanına yüklemeler�
gerekmekted�r. 
       4. Koruma ve Güvenl�k Görevl�s� poz�syonuna başvuracak
adayların son başvuru tar�h� �t�barıyla geçerl�l�k süres�n�n
dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (s�lahlı �barel�) özel
güvenl�k görevl�s� k�ml�k kartlarını arkalı ve önlü olarak başvuru
sırasında pdf ya da jpeg formatında “D�ğer Belgeler�n�z”
sekmes� altında bulunan “Özel Güvenl�k Görevl�s� K�ml�k Kartı”
alanına yüklemeler� gerekmekted�r. 
       5. Koruma ve Güvenl�k Görevl�s� poz�syonu �ç�n başvuracak
adayların boy ve k�lo durumlarını başvuru esnasında �lg�l�
kutucuğa g�rerek beyan etmeler� gerekmekted�r. Atanmaya
hak kazanan adayların sözleşme tar�h�nde Sağlık Bakanlığına
bağlı tam teşekküllü Devlet Hastaneler�nden alacakları sağlık
kurulu raporunda boy ve k�lo şartını taşıyor olduklarını
belgelemeler� gerekmekted�r. 
       6. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmel� personel (4/B)
poz�syonlarında görev yapmakta �ken kurumlarınca sözleşmes�
feshed�len ya da sözleşmes�n� tek tara�ı fesheden adayların, b�r
yıllık bekleme süres�n� doldurduklarını belgeleyeb�lmeler� �ç�n
görev yaptıkları esk� kurumlarından alınmış onaylı h�zmet
belges�n� başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “D�ğer
Belgeler�n�z” sekmes� altında bulunan “4/B H�zmet Belges�”
alanına yüklemeler� gerekmekted�r. 
       7. Adayların başvuru �şlemler� tamamlandıktan sonra
“Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmeler� gerekmekted�r.
Başvurularım ekranından “Başvuru Alındı” �bares� görülmeyen
h�çb�r başvuru değerlend�rmeye alınmayacaktır. 
       8. Başvuru �şlem�n�n hatasız, eks�ks�z ve bu �landa bel�rt�len
hususlara uygun olarak yapılmasından, �sten�len belgeler�n
başvuru aşamasında s�steme yüklenmes�nden, başvuruda
bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara r�ayet etmeyen
adaylar herhang� b�r hak taleb�nde bulunamayacaktır. 
       9. Sözleşmel� olarak �st�hdam ed�lecek personel�n bu �landa
ve �lg�l� mevzuatta bel�rt�len şartları taşımadığının tesp�t�
hal�nde, başvuruları değerlend�rmeye alınmayacaktır. Ayrıca
başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tesp�t ed�lenler�n
sözleşmeler� tazm�natsız ve b�ld�r�ms�z feshed�lecekt�r. 
      10. Adaylar tabloda bel�rt�len unvanlardan sadece b�r
tanes�ne ve 3 (üç) farklı b�r�me başvurab�lecek olup b�rden fazla
unvana yapılan başvurular �le usulüne uygun ve/veya
zamanında yapılmayan başvurular geçers�z sayılacaktır. 
      11. Koruma ve Güvenl�k Görevl�s� poz�syonu �ç�n başvuracak
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adayların, Radar sahalarında çalışmak �ç�n yapacakları
terc�hlerden önce �let�ş�m b�lg�ler� bulunan b�r�mlerden b�lg�
alab�l�rler. 
  

D) YERLEŞTİRME İŞLEMİ 

      657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddes�n�n
(B) fıkrası ve 06.06.1978 tar�hl� ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı �le yürürlüğe konulan Sözleşmel� Personel
Çalıştırılmasına İl�şk�n Esaslar çerçeves�nde, genel şartlar �le
poz�syonla �lg�l� aranan özel şartları taşıyan ve başvuru yapan
adaylar arasından 2020 yılı KPSS (B) grubu puan türü sıralaması
esas alınmak suret�yle puanlarına ve terc�h sıralarına göre
yerleşt�rme �şlem� yapılacaktır. 
      Yerleşt�rme �şlemler�nde aynı puanı alan adaylar arasından
mezun�yet tar�h� �t�bar�yle önce mezun olmuş olana, bunun aynı
olması hal�nde de yaşı büyük olana öncel�k tanınacaktır. 
      Yerleşt�rme sonuçları �le yerleşen adaylardan �sten�len
belgeler ve d�ğer açıklayıcı b�lg�ler www.mgm.gov.tr adres�nde
�lan ed�lecek olup ayrıca posta yoluyla tebl�gat yapılmayacaktır.
Ayrıca adaylar, süreçler�ne �l�şk�n b�lg�ler� Kar�yer Kapısı
üzer�nden görüntüleyeb�lecekt�r. 
      KPSS'de yüksek puan almak, �landa yer alan sözleşmel�
poz�syona yerleşt�rmede tek başına hak kazandırmaz. Poz�syon
�ç�n bel�rt�len genel ve özel şartlara sah�p olmayan adaylar
değerlend�rmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan
beyanda bulunanlar �le b�lg�ler�ndek� tutarsızlıklar yüzünden
değerlend�rmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı b�r
hak �dd�a edemeyecekt�r. 
    Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar �le poz�syonlar �ç�n
�sten�len genel şartlardan ve aranılan n�tel�klerden b�r veya
b�rkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak
kazanmış olsalar dah� başvuruları geçers�z sayılarak atamaları
yapılmayacak, ataması yapılmış olanların �se atamaları ve
sözleşmeler� �ptal ed�lerek kend�ler�ne b�r bedel ödenm�ş �se bu
bedel yasal fa�z� �le b�rl�kte tazm�n ed�lecekt�r. Ayrıca bu adaylar
hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun �lg�l� hükümler�
uygulanmak üzere Cumhur�yet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır. 
      Genel Müdürlüğümüz gerekl� durumlarda �lanın her
aşamasında �ptal ve/veya değ�ş�kl�k yapma hakkına sah�pt�r. 
      İlanda bel�rt�lmeyen hususlar hakkında �lg�l� mevzuat
hükümler�ne göre �şlem yapılacaktır. 
      
İlan Olunur. 

EK-1 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
Adres : Meteoroloj� Genel Müdürlüğü 
Kütükçü Al�bey Cad. No:4 
06120 Kalaba, Keç�ören /ANKARA 
Telefon: 0312 359 7545 – 2375 - 2381 
RADAR SAHALARI İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
Meteoroloj� 4.(Antalya) Bölge Müdürlüğü: 0242 247 3487 
Meteoroloj� 5.(Afyonkarah�sar) Bölge Müdürlüğü: 0272 216 5319 –
216 6168 
Gaz�antep Meteoroloj� Müdürlüğü: 0342 336 8558 
Zonguldak Meteoroloj� Müdürlüğü : 0372 257 7130 

SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI 

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/Ups/Evraklar/MGM_EK1.pdf
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A) GENEL ŞARTLAR 
 İlan ed�len poz�syonlara atanmak �ç�n başvuracak adayların aşağıdak�

genel şartlara sah�p olmaları gerekmekted�r. 
1. Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı olmak. 
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddes�nde bel�rt�len
şartları taşımak. 
3. Görev�n� devamlı yapmasına engel olab�lecek herhang� b�r sağlık
sorunu ve benzer� durumu bulunmamak.
4. Erkek adaylar �ç�n askerl�k durumu bakımından; askerl�kle �lg�s�
bulunmamak, askerl�k çağına gelmem�ş bulunmak veya askerl�k
çağına gelm�ş �se muvazzaf askerl�k h�zmet�n� yapmış yahut
ertelenm�ş veya yedek sınıfa geç�r�lm�ş olmak. 
5. Son başvuru tar�h� �t�bar�yle 18 yaşını tamamlamış olmak. 
6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler
geçm�ş olsa b�le; kasten �şlenen b�r suçtan dolayı b�r yıl veya daha
fazla süreyle hap�s cezasına ya da affa uğramış olsa b�le devlet�n
güvenl�ğ�ne karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne
karşı suçlar, z�mmet, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k,
güven� kötüye kullanma, h�lel� ��as, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n
�fasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerler�n�
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
8. Güvenl�k Soruşturması ve/veya Arş�v Araştırması sonucunun olumlu
olması. 
9. Herhang� b�r Sosyal Güvenl�k Kurumundan emekl�l�k veya yaşlılık
aylığı almıyor olmak. 
10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4. Maddes�n�n (B) fıkrasında yer alan, ‘’Bu şek�lde
�st�hdam ed�lenler, h�zmet sözleşmes� esaslarına aykırı hareket etmes�
neden�yle kurumlarınca sözleşmeler�n�n feshed�lmes� veya sözleşme
dönem� �çer�s�nde Cumhurbaşkanı Kararı �le bel�rlenen �st�snalar har�ç
sözleşmey� tek tara�ı feshetmeler� hal�nde, fes�h tar�h�nden �t�baren
b�r yıl geçmed�kçe kurumların sözleşmel� personel poz�syonlarında
�st�hdam ed�lemezler.’’ hükmüne uygun olması. 
B) ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR 
1. Herhang� b�r Ön l�sans programından mezun olmak. 
2. 2020 yılında gerçekleşt�r�len Kamu Personel� Seçme Sınavına
(KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön l�sans P93 puan türünden en az
60 (altmış) puan almış olmak.

İlan B�lg�ler�

Unvan (BÜRO PERSONELİ)

Kontenjan

ANKARA MERKEZ Kontenjan (2) 
KONYA CİHANBEYLİ Kontenjan (1) 
TRABZON Kontenjan (2) 
RİZE Kontenjan (1) 

Değerleme Puanı

Değerleme Puanı = KPSS * ( % 100,00 )

SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
(SİLAHLI) ALIM İLANI 

A) GENEL ŞARTLAR 
 İlan ed�len poz�syonlara atanmak �ç�n başvuracak adayların aşağıdak�
genel şartlara sah�p olmaları gerekmekted�r. 
1. Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı olmak. 
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddes�nde bel�rt�len
şartları taşımak. 
3. Görev�n� devamlı yapmasına engel olab�lecek herhang� b�r sağlık
sorunu ve benzer� durumu bulunmamak.
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4. Erkek adaylar �ç�n askerl�k durumu bakımından; askerl�kle �lg�s�
bulunmamak, askerl�k çağına gelmem�ş bulunmak veya askerl�k

çağına gelm�ş �se muvazzaf askerl�k h�zmet�n� yapmış yahut
ertelenm�ş veya yedek sınıfa geç�r�lm�ş olmak. 
5. Son başvuru tar�h� �t�bar�yle 18 yaşını tamamlamış olmak. 
6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler
geçm�ş olsa b�le; kasten �şlenen b�r suçtan dolayı b�r yıl veya daha
fazla süreyle hap�s cezasına ya da affa uğramış olsa b�le devlet�n
güvenl�ğ�ne karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne
karşı suçlar, z�mmet, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k,
güven� kötüye kullanma, h�lel� ��as, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n
�fasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerler�n�
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
8. Güvenl�k Soruşturması ve/veya Arş�v Araştırması sonucunun olumlu
olması. 
9. Herhang� b�r Sosyal Güvenl�k Kurumundan emekl�l�k veya yaşlılık
aylığı almıyor olmak. 
10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4. Maddes�n�n (B) fıkrasında yer alan, ‘’Bu şek�lde
�st�hdam ed�lenler, h�zmet sözleşmes� esaslarına aykırı hareket etmes�
neden�yle kurumlarınca sözleşmeler�n�n feshed�lmes� veya sözleşme
dönem� �çer�s�nde Cumhurbaşkanı Kararı �le bel�rlenen �st�snalar har�ç
sözleşmey� tek tara�ı feshetmeler� hal�nde, fes�h tar�h�nden �t�baren
b�r yıl geçmed�kçe kurumların sözleşmel� personel poz�syonlarında
�st�hdam ed�lemezler.’’ hükmüne uygun olması. 
B) ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR 
1. Herhang� b�r Ön l�sans programından mezun olmak. 
2. 2020 yılında gerçekleşt�r�len Kamu Personel� Seçme Sınavına
(KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön l�sans P93 puan türünden en az
60 (altmış) puan almış olmak. 
3. Son başvuru tar�h� (14/10/2022) �t�barıyla 35 (otuz beş) yaşından gün
almamış olmak. 
4. C�ns�yet�n�n erkek olması. 
5. 10/06/2004 tar�hl� ve 5188 sayılı Özel Güvenl�k H�zmetler�ne Da�r
Kanunun 10 uncu maddes�nde yer alan şartları taşıyor olmak. 
6. Özel Güvenl�k Görevl�ler� Sağlık Şartları Yönetmel�ğ�nde bel�rt�len
sağlık şartlarına sah�p olmak. 
7. Son başvuru tar�h� �t�barıyla geçerl�l�k süres�n�n dolmasına en az 6
(altı) ay kalmış olan (s�lahlı �barel�) özel güvenl�k görevl�s� k�ml�k
kartına sah�p olmak. 
8. 170 sant�metreden kısa boylu olmamak. 
9. Boy uzunluğunun sant�metre c�ns�nden son �k� rakamı �le k�losu
arasındak� fark 15’ten fazla, 13’ten az olmamak. (Örneğ�n;180 cm
boyunda olan b�r adayın k�losunun 80+15 95’ten fazla, 80-13 67’den az
olmaması gerekmekted�r.) 
10. Görev�n yapılmasına engel olab�lecek vücut ve akıl hastalığı �le
engel� bulunmamak.            
11. Özel Güvenl�k H�zmetler�ne Da�r Kanunun Uygulanmasına İl�şk�n
Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes�nde bel�rt�len şartları taşıyor olmak. 
12. Gece ve gündüz, �ç ve dış mekânlarda ve radar sahalarımızda
vard�yalı s�stemde çalışmaya engel durumu olmamak. 
13. Koruma ve Güvenl�k Görevl�s� poz�syonu �ç�n başvuracak adayların,
Radar sahalarında çalışmak �ç�n yapacakları terc�hlerden önce �let�ş�m
b�lg�ler� bulunan b�r�mlerden b�lg� alab�l�rler. 
 

İlan B�lg�ler�

Unvan (KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ)

Kontenjan

ANTALYA Kontenjan (2) 
AFYONKARAHİSAR Kontenjan (1) 
GAZİANTEP Kontenjan (1) 
ZONGULDAK Kontenjan (1) 
ELAZIĞ Kontenjan (1) 
DİYARBAKIR Kontenjan (2) 

Değerleme Puanı

Değerleme Puanı = KPSS * ( % 100,00 )
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SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK
GÖREVLİSİ) ALIM İLANI 

A) GENEL ŞARTLAR 
 İlan ed�len poz�syonlara atanmak �ç�n başvuracak adayların aşağıdak�
genel şartlara sah�p olmaları gerekmekted�r. 
1. Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı olmak. 
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddes�nde bel�rt�len
şartları taşımak. 
3. Görev�n� devamlı yapmasına engel olab�lecek herhang� b�r sağlık
sorunu ve benzer� durumu bulunmamak.
4. Erkek adaylar �ç�n askerl�k durumu bakımından; askerl�kle �lg�s�
bulunmamak, askerl�k çağına gelmem�ş bulunmak veya askerl�k
çağına gelm�ş �se muvazzaf askerl�k h�zmet�n� yapmış yahut
ertelenm�ş veya yedek sınıfa geç�r�lm�ş olmak. 
5. Son başvuru tar�h� �t�bar�yle 18 yaşını tamamlamış olmak. 
6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler
geçm�ş olsa b�le; kasten �şlenen b�r suçtan dolayı b�r yıl veya daha
fazla süreyle hap�s cezasına ya da affa uğramış olsa b�le devlet�n
güvenl�ğ�ne karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne
karşı suçlar, z�mmet, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec�l�k,
güven� kötüye kullanma, h�lel� ��as, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n
�fasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerler�n�
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
8. Güvenl�k Soruşturması ve/veya Arş�v Araştırması sonucunun olumlu
olması. 
9. Herhang� b�r Sosyal Güvenl�k Kurumundan emekl�l�k veya yaşlılık
aylığı almıyor olmak. 
10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4. Maddes�n�n (B) fıkrasında yer alan, ‘’Bu şek�lde
�st�hdam ed�lenler, h�zmet sözleşmes� esaslarına aykırı hareket etmes�
neden�yle kurumlarınca sözleşmeler�n�n feshed�lmes� veya sözleşme
dönem� �çer�s�nde Cumhurbaşkanı Kararı �le bel�rlenen �st�snalar har�ç
sözleşmey� tek tara�ı feshetmeler� hal�nde, fes�h tar�h�nden �t�baren
b�r yıl geçmed�kçe kurumların sözleşmel� personel poz�syonlarında
�st�hdam ed�lemezler.’’ hükmüne uygun olması. 
B) ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR 
1. Herhang� b�r Ortaöğret�m (L�se veya deng� okul) mezunu olmak. 
2. 2020 yılında gerçekleşt�r�len Kamu Personel� Seçme Sınavına
(KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ortaöğret�m P94 puan türünden en
az 60 (altmış) puan almış olmak. 
3. Son başvuru tar�h� (14/10/2022) �t�barıyla 35 (otuz beş) yaşından gün
almamış olmak.

İlan B�lg�ler�

Unvan (DESTEK PERSONEL)

Kontenjan

İSTANBUL Kontenjan (1) 
İZMİR Kontenjan (1) 
İZMİR ÇEŞME Kontenjan (1) 
ESKİŞEHİR Kontenjan (1) 
ANTALYA ALANYA Kontenjan (1) 
MUĞLA MARMARİS Kontenjan (1) 
AFYONKARAHİSAR Kontenjan (1) 
MERSİN ANAMUR Kontenjan (1) 
KAYSERİ Kontenjan (1) 
KONYA Kontenjan (1) 
SAMSUN Kontenjan (1) 
TRABZON Kontenjan (1) 
ERZURUM Kontenjan (1) 
VAN Kontenjan (1) 
IĞDIR Kontenjan (1) 
ANKARA Kontenjan (1) 
ANKARA MERKEZ Kontenjan (6) 

Değerleme Puanı
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Değerleme Puanı = KPSS * ( % 100,00 )
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